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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dočasnej výnimke z určitých 
ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokiaľ ide o 
používanie technológií poskytovateľmi interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania na spracúvanie osobných a iných údajov na účely boja proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí online
(COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0568),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 16 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu 
(C9-0288/2020),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. 
novembra 20201,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A9-0000/2020),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v 
úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Hlava 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

o dočasnej výnimke z určitých ustanovení 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2002/58/ES, pokiaľ ide o používanie 
technológií poskytovateľmi 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania na spracúvanie 
osobných a iných údajov na účely boja 
proti sexuálnemu zneužívaniu detí online

o dočasnom obmedzení určitých práv 
a povinností stanovených v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2002/58/ES, pokiaľ ide o používanie 
osobitných technológií poskytovateľmi 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania na spracúvanie 
osobných údajov na účely boja proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí online

(– Nahradenie slova „výnimka“ slovom 
„obmedzenie“ sa uplatňuje v celom texte. 
Jeho prijatie si vyžiada príslušné zmeny 
v celom texte.
(– Vypustenie slov „a iných“ za slovom 
„osobných“ a pred slovom „údajov“ sa 
uplatňuje v celom texte. Jeho prijatie si 
vyžiada príslušné zmeny v celom texte.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Sexuálne zneužívanie a sexuálne 
vykorisťovanie detí predstavuje závažné 
porušovanie ľudských práv, najmä práv 
detí na ochranu pred všetkými formami 
násilia, zneužívania a zanedbávania, zlého 
zaobchádzania alebo vykorisťovania 
vrátane sexuálneho zneužívania, ako sa 
stanovuje v Dohovore o právach dieťaťa z 

(4) Sexuálne zneužívanie a sexuálne 
vykorisťovanie detí predstavuje závažné 
porušovanie ľudských a základných práv, 
najmä práv detí na ochranu pred všetkými 
formami násilia, zneužívania a 
zanedbávania, zlého zaobchádzania alebo 
vykorisťovania vrátane sexuálneho 
zneužívania, ako sa stanovuje v Dohovore 
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roku 1989 a v charte. Digitalizácia 
priniesla spoločnosti a hospodárstvu 
mnoho výhod, ale aj výzvy vrátane nárastu 
sexuálneho zneužívania detí online. 
Ochrana dieťaťa na internete je jednou z 
priorít Únie. Komisia 24. júla 2020 prijala 
stratégiu EÚ pre účinnejší boj proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí 9 (ďalej len 
„stratégia“), ktorej cieľom je zabezpečiť 
na úrovni Únie účinnú reakciu na trestné 
činy sexuálneho zneužívania detí.

o právach dieťaťa z roku 1989 a v charte. 
Digitalizácia priniesla spoločnosti a 
hospodárstvu mnoho výhod, ale aj výzvy 
vrátane nárastu sexuálneho zneužívania 
detí online. Ochrana dieťaťa na internete je 
jednou z priorít Únie.

_________________
9 Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov – Stratégia EÚ pre 
účinnejší boj proti sexuálnemu 
zneužívaniu detí, 24.7.2020, COM(2020) 
607 final.  

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Niektorí poskytovatelia 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania, ako napríklad 
webmailové služby a služby na odosielanie 
správ, už na dobrovoľnej báze používajú 
osobitné technológie na odhaľovanie 
sexuálneho zneužívania detí online a jeho 
nahlasovanie orgánom presadzovania práva 
a organizáciám konajúcim vo verejnom 
záujme proti sexuálnemu zneužívaniu detí 
alebo na odstraňovanie detskej 
pornografie. Pri uvedených organizáciách 
ide o vnútroštátne linky na nahlasovanie 
detskej pornografie, ako aj o organizácie, 
ktorých účelom je obmedziť sexuálne 
vykorisťovanie detí a predchádzať 
viktimizácii detí a ktoré sa nachádzajú v 

(5) Niektorí poskytovatelia 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania, ako napríklad 
webmailové služby a služby na odosielanie 
správ, už na dobrovoľnej báze používajú 
osobitné technológie na odhaľovanie 
sexuálneho zneužívania detí online a jeho 
nahlasovanie orgánom presadzovania práva 
a organizáciám konajúcim vo verejnom 
záujme proti sexuálnemu zneužívaniu detí 
a na odstraňovanie detskej pornografie, 
skenovaním buď obsahu, napríklad 
obrázkov a textu, alebo skenovaním 
metaúdajov komunikácie využívajúc – v 
niektorých prípadoch – historické údaje. 
Pri uvedených organizáciách ide o 
vnútroštátne linky na nahlasovanie detskej 
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Únii aj v tretích krajinách. Tieto 
dobrovoľné činnosti ako celok zohrávajú 
významnú úlohu pri umožňovaní 
identifikácie a záchrany obetí a 
obmedzovaní ďalšieho šírenia detskej 
pornografie, pričom prispievajú aj k 
identifikácii a vyšetrovaniu páchateľov a k 
predchádzaniu trestným činom sexuálneho 
zneužívania detí.

pornografie, ako aj o organizácie, ktorých 
účelom je obmedziť sexuálne 
vykorisťovanie a zneužívanie detí a 
predchádzať viktimizácii detí a ktoré sa 
nachádzajú v Únii aj v tretích krajinách, 
najmä v Spojených štátoch amerických. 
Tieto dobrovoľné činnosti ako celok 
zohrávajú významnú úlohu pri umožňovaní 
identifikácie a záchrany obetí a 
obmedzovaní ďalšieho šírenia detskej 
pornografie, pričom prispievajú aj k 
identifikácii a vyšetrovaniu páchateľov a k 
predchádzaniu trestným činom sexuálneho 
zneužívania detí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Spracúvanie osobných údajov 
poskytovateľmi interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania prostredníctvom dobrovoľných 
opatrení na účely odhaľovania a 
nahlasovania sexuálneho zneužívania detí 
online a odstraňovania detskej pornografie 
do 20. decembra 2020 upravuje nariadenie 
(EÚ) 2016/679.

(6) Spracúvanie osobných údajov 
poskytovateľmi interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania prostredníctvom dobrovoľných 
opatrení na účely odhaľovania a 
nahlasovania sexuálneho zneužívania detí 
online a odstraňovania detskej pornografie 
upravuje nariadenie (EÚ) 2016/679.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Opatrenia stanovené v tomto 
nariadení predstavujú zásah do 
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základných práv na rešpektovanie 
súkromného života a ochranu údajov 
všetkých používateľov populárnych 
elektronických komunikačných služieb, 
ako sú platformy a aplikácie rýchlych 
správ. Aj dobrovoľné opatrenia 
súkromných spoločností predstavujú 
zásah do týchto práv, ak tieto opatrenia 
zahŕňajú monitorovanie a analýzu obsahu 
komunikácie a spracovanie osobných 
údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6b) Obmedzenie základného práva na 
dôvernosť komunikácie nemožno 
odôvodniť len tým, že niektoré 
technológie boli zavedené v čase, keď 
dotknuté služby z právneho hľadiska 
nepredstavovali elektronické 
komunikačné služby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Smernica 2002/58/ES neobsahuje 
žiadne osobitné ustanovenia týkajúce sa 
spracúvania osobných a iných údajov v 
súvislosti s poskytovaním elektronických 
komunikačných služieb na účely 
odhaľovania a nahlasovania sexuálneho 
zneužívania detí online a odstraňovania 

(7) Smernica 2002/58/ES neobsahuje 
žiadne osobitné ustanovenia týkajúce sa 
spracúvania osobných údajov v súvislosti s 
poskytovaním elektronických 
komunikačných služieb na účely 
odhaľovania a nahlasovania sexuálneho 
zneužívania detí online a odstraňovania 
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detskej pornografie. Podľa článku 15 ods. 1 
smernice 2002/58/ES však členské štáty 
môžu prijať legislatívne opatrenia na 
obmedzenie rozsahu práv a povinností 
ustanovených okrem iného v článkoch 5 a 
6 uvedenej smernice, ktoré sa týkajú 
dôvernosti komunikácií a prevádzkových 
údajov, na účely predchádzania trestným 
činom spojeným so sexuálnym 
zneužívaním detí, ich vyšetrovania, 
odhaľovania a stíhania. Bez takýchto 
legislatívnych opatrení a až do prijatia 
nového dlhodobejšieho právneho rámca na 
účinný boj proti sexuálnemu zneužívaniu 
detí na úrovni Únie, ako sa uvádza v 
stratégii, by neexistoval právny základ pre 
poskytovateľov interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania, aby mohli naďalej odhaľovať a 
nahlasovať sexuálne zneužívanie detí 
online a odstraňovať detskú pornografiu v 
rámci svojich služieb aj po 21. decembri 
2020.

detskej pornografie. Podľa článku 15 ods. 1 
smernice 2002/58/ES však členské štáty 
môžu prijať legislatívne opatrenia na 
obmedzenie rozsahu práv a povinností 
ustanovených okrem iného v článkoch 5 a 
6 uvedenej smernice, ktoré sa týkajú 
dôvernosti komunikácií a prevádzkových 
údajov, na účely predchádzania trestným 
činom spojeným so sexuálnym 
zneužívaním detí, ich vyšetrovania, 
odhaľovania a stíhania. Až do prijatia 
dlhodobejšieho právneho rámca na boj 
proti sexuálnemu zneužívaniu detí na 
úrovni Únie sa poskytovatelia 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania už nemôžu 
odvolávať na článok 6 nariadenia (EÚ) 
2016/679, aby mohli naďalej odhaľovať a 
nahlasovať sexuálne zneužívanie detí 
online a odstraňovať detskú pornografiu v 
rámci svojich služieb aj po 21. decembri 
2020. Týmto nariadením sa nestanovuje 
právny základ pre spracúvanie osobných 
údajov interpersonálnymi 
komunikačnými službami nezávislými od 
číslovania výlučne na účely odhaľovania 
a nahlasovania sexuálneho zneužívania 
detí online a odstraňovania detskej 
pornografie z ich služieb, ale stanovuje sa 
ním obmedzenie určitých práv a 
povinností stanovených v smernici 
2002/58/ES. Stanovujú sa v ňom aj 
dodatočné záruky, ktoré musia 
poskytovatelia interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania dodržiavať, ak sa chcú 
odvolávať na toto nariadenie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Týmto nariadením sa preto 
stanovuje dočasná výnimka z článku 5 ods. 
1 a článku 6 smernice 2002/58/ES, ktoré 
chránia dôvernosť komunikácií a 
prevádzkových údajov. Keďže smernica 
2002/58/ES bola prijatá na základe článku 
114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, je 
vhodné prijať toto nariadenie na rovnakom 
právnom základe. Okrem toho nie všetky 
členské štáty prijali legislatívne opatrenia 
na vnútroštátnej úrovni s cieľom obmedziť 
rozsah práv a povinností stanovených v 
uvedených ustanoveniach v súlade s 
článkom 15 ods. 1 smernice 2002/58/ES a 
prijatie takýchto opatrení prináša so 
sebou značné riziko fragmentácie, ktorá 
by mohla negatívne ovplyvniť vnútorný 
trh.

(8) Týmto nariadením sa preto 
stanovuje dočasné obmedzenie článku 5 
ods. 1 a článku 6 ods. 1 smernice 
2002/58/ES, ktoré chránia dôvernosť 
komunikácií a prevádzkových údajov. 
Keďže smernica 2002/58/ES bola prijatá 
na základe článku 114 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, je vhodné prijať toto 
nariadenie na rovnakom právnom základe. 
Keď členské štáty prijímajú legislatívne 
opatrenia na vnútroštátnej úrovni s cieľom 
obmedziť rozsah práv a povinností 
stanovených v uvedených ustanoveniach v 
súlade s článkom 15 ods. 1 smernice 
2002/58/ES, mali by dodržiavať 
nariadenie (EÚ) 2016/679, a najmä jeho 
článok 23.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Keďže elektronická komunikácia 
zahŕňajúca fyzické osoby sa bude v 
bežnom prípade považovať za osobný 
údaj, toto nariadenie by malo byť založené 
aj na článku 16 zmluvy, v ktorom sa 
zavádza osobitný právny základ na 
prijímanie pravidiel týkajúcich sa ochrany 
jednotlivcov pri spracúvaní osobných 
údajov inštitúciami Únie a členskými 
štátmi počas vykonávania činností, ktoré 
patria do rozsahu pôsobnosti práva Únie, a 
pravidiel týkajúcich sa voľného pohybu 

(9) Keďže elektronická komunikácia 
zahŕňajúca fyzické osoby sa bude vždy 
považovať za osobný údaj, toto nariadenie 
by malo byť založené aj na článku 16 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 
ktorom sa zavádza osobitný právny základ 
na prijímanie pravidiel týkajúcich sa 
ochrany jednotlivcov pri spracúvaní 
osobných údajov inštitúciami Únie a 
členskými štátmi počas vykonávania 
činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti 
práva Únie, a pravidiel týkajúcich sa 
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takýchto údajov. voľného pohybu takýchto údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Pokiaľ spracúvanie osobných 
údajov v súvislosti s poskytovaním 
elektronických komunikačných služieb 
interpersonálnymi komunikačnými 
službami nezávislými od číslovania 
výlučne na účely odhaľovania a 
nahlasovania sexuálneho zneužívania detí 
online a odstraňovania detskej pornografie 
patrí do rozsahu pôsobnosti výnimky 
stanovenej v tomto nariadení, na takéto 
spracúvanie sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 
2016/679 vrátane požiadavky vykonať 
posúdenie vplyvu plánovaných 
spracovateľských operácií v prípade 
potreby podľa článku 35 uvedeného 
nariadenia pred zavedením príslušných 
technológií.

(10) Pokiaľ spracúvanie osobných 
údajov v súvislosti s poskytovaním 
elektronických komunikačných služieb 
interpersonálnymi komunikačnými 
službami nezávislými od číslovania 
výlučne na účely odhaľovania a 
nahlasovania sexuálneho zneužívania detí 
online a odstraňovania detskej pornografie 
patrí do rozsahu pôsobnosti obmedzenia 
stanoveného v tomto nariadení, na takéto 
spracúvanie sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 
2016/679 vrátane, ale nie výlučne, jeho 
ustanovení o zásadách spracúvania 
osobných údajov (článok 5), zákonnosti 
spracúvania (článok 6), spracúvaní 
osobitných kategórií osobných údajov 
(článok 9), obmedzeniach (článok 23), 
bezpečnosti spracúvania (článok 32), 
prenose osobných údajov do tretích krajín 
alebo medzinárodným organizáciám 
(kapitola V), nezávislých dozorných 
orgánoch (kapitola VI), spolupráci a 
konzistentnosti (kapitola VII) a 
prostriedkoch nápravy, zodpovednosti a 
sankciách (kapitola VIII), ako aj 
požiadavky vykonať posúdenie vplyvu 
plánovaných spracovateľských operácií v 
prípade potreby podľa článku 35 
uvedeného nariadenia pred zavedením 
všetkých príslušných technológií a 
požiadavky podľa jeho článku 36 
konzultovať s príslušným dozorným 
orgánom pred spracovaním.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Keďže týmto nariadením sa 
stanovuje obmedzenie práva na dôvernosť 
komunikácií, konzultácia s dozorným 
orgánom podľa článku 36 nariadenia 
(EÚ) 2016/679 by mala byť povinná.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Keďže jediným cieľom tohto 
nariadenia je umožniť pokračovanie 
určitých existujúcich činností zameraných 
na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí 
online, výnimka stanovená v tomto 
nariadení by mala byť obmedzená na 
osvedčenú technológiu, ktorú pravidelne 
používajú interpersonálne komunikačné 
služby nezávislé od číslovania na účely 
odhaľovania a nahlasovania sexuálneho 
zneužívania detí online a odstraňovania 
detskej pornografie pred nadobudnutím 
účinnosti tohto nariadenia. Odkaz na 
technológiu zahŕňa v prípade potreby 
akúkoľvek ľudskú kontrolu priamo 
súvisiacu s používaním technológie a 
dohľad nad ňou. Používanie príslušnej 
technológie by preto malo byť v tomto 
odvetví bežné bez toho, aby sa nevyhnutne 
vyžadovalo, aby všetci poskytovatelia túto 
technológiu používali, a bez toho, aby sa 
bránilo ďalšiemu vývoju technológie 
spôsobom, ktorý je šetrný k ochrane 

(11) Keďže jediným cieľom tohto 
nariadenia je umožniť pokračovanie 
určitých existujúcich činností zameraných 
na odhaľovanie, nahlasovanie a 
odstraňovanie detskej pornografie online, 
obmedzenie stanovené v tomto nariadení 
by malo byť obmedzené na osvedčenú 
technológiu, ktorú dozorné orgány pre 
ochranu údajov predbežne vyhodnotili a 
ktorú pravidelne používajú interpersonálne 
komunikačné služby nezávislé od 
číslovania výlučne na účely odhaľovania a 
nahlasovania sexuálneho zneužívania detí 
online a odstraňovania detskej pornografie. 
Odkaz na technológiu zahŕňa akúkoľvek 
ľudskú kontrolu priamo súvisiacu s 
používaním technológie a dohľad nad ňou. 
Používanie príslušnej technológie by preto 
malo byť v tomto odvetví bežné bez toho, 
aby sa nevyhnutne vyžadovalo, aby všetci 
poskytovatelia túto technológiu používali, 
a bez toho, aby sa bránilo ďalšiemu vývoju 
technológie spôsobom, ktorý je šetrný k 
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súkromia. V tejto súvislosti by nemalo byť 
podstatné, či konkrétny poskytovateľ, 
ktorý chce využiť túto výnimku, už 
používa takúto technológiu k dátumu 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 
Používané typy technológie by mali čo 
najmenej zasahovať do ochrany súkromia v 
súlade s najnovším stavom techniky v 
tomto odvetví a nemali by zahŕňať 
systematické filtrovanie a skenovanie 
komunikácie obsahujúcej text, ale mali by 
sa zamerať len na špecifickú 
komunikáciu v prípade konkrétnych 
prvkov podozrenia na sexuálne 
zneužívanie detí.

ochrane súkromia. V tejto súvislosti by 
malo byť irelevantné, či konkrétny 
poskytovateľ, ktorý sa chce odvolať na 
obmedzenie stanovené týmto nariadením, 
už používa takúto technológiu k dátumu 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 
Používané typy technológie by mali čo 
najmenej zasahovať do ochrany súkromia v 
súlade s najnovším stavom techniky v 
tomto odvetví.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Osobné a iné údaje použité pri 
vykonávaní činností, na ktoré sa vzťahuje 
výnimka stanovená v tomto nariadení, ako 
aj obdobie, počas ktorého sa údaje 
následne uchovávajú v prípade pozitívnych 
výsledkov, by sa mali minimalizovať, aby 
sa zabezpečilo, že výnimka zostane 
obmedzená na to, čo je nevyhnutne 
potrebné.

(13) Osobné údaje použité pri 
vykonávaní činností, na ktoré sa vzťahuje 
obmedzenie stanovené v tomto nariadení, 
ako aj obdobie, počas ktorého sa údaje a 
všetky výsledky spracovania týchto údajov 
následne uchovávajú v prípade pozitívnych 
výsledkov, by sa mali minimalizovať na to, 
čo je nevyhnutne potrebné, aby sa 
zabezpečilo, že zásah do dôvernosti 
komunikácií zostane čo najobmedzenejší.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) S cieľom zabezpečiť 
transparentnosť a zodpovednosť v 
súvislosti s činnosťami vykonávanými na 
základe výnimky by poskytovatelia mali 
každoročne uverejňovať správy o 
spracúvaní, ktoré patrí do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia, vrátane 
informácií o druhu a objeme spracúvaných 
údajov, počte identifikovaných prípadov, 
opatreniach uplatnených pri výbere a na 
zlepšenie kľúčových ukazovateľov, počte 
chýb a chybovosti (falošne pozitívne 
výsledky) rôznych nasadených technológií, 
opatreniach uplatnených na obmedzenie 
chybovosti a dosiahnutej chybovosti, 
politike uchovávania a uplatnených 
zárukách na ochranu údajov.

(14) S cieľom zabezpečiť 
transparentnosť a zodpovednosť v 
súvislosti s činnosťami vykonávanými na 
základe obmedzenia stanoveného v tomto 
nariadení by poskytovatelia 
interpersonálnych komunikačných služieb 
mali do šiestich mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
a následne každoročne uverejniť a 
predložiť správy o spracúvaní, ktoré patrí 
do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, 
vrátane informácií o druhu a objeme 
spracúvaných údajov, právnom základe 
pre spracúvanie údajov podľa článku 6 
nariadenia (EÚ) 2016/679, právnom 
základe pre prenosy osobných údajov 
mimo Únie podľa kapitoly V nariadenia 
(EÚ) 2016/679, počte identifikovaných 
prípadov, počte prípadov, v ktorých 
používateľ podal sťažnosť v rámci 
interného mechanizmu uplatňovania 
nárokov na nápravu alebo 
prostredníctvom súdneho orgánu, a o 
výsledku týchto konaní, opatreniach 
uplatnených pri výbere a na zlepšenie 
kľúčových ukazovateľov, počte chýb a 
chybovosti (falošne pozitívne výsledky) 
rôznych nasadených technológií, 
opatreniach uplatnených na obmedzenie 
chybovosti a dosiahnutej chybovosti, 
politike uchovávania a zárukách na 
ochranu údajov uplatnených v súlade s 
nariadením (EÚ) 2016/679. 
Poskytovatelia by mali predkladať svoje 
správy aj dozorným orgánom v súlade s 
nariadením (EÚ) 2016/679.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) S cieľom podporiť zodpovedné 
dozorné orgány pri plnení ich úloh by mal 
Európsky výbor pre ochranu údajov 
vydať usmernenia týkajúce sa súladu 
spracúvania, ktoré patrí do rozsahu 
pôsobnosti obmedzenia stanoveného v 
tomto nariadení, s nariadením (EÚ) 
2016/679. Tieto usmernenia by mali 
predovšetkým pomáhať dozorným 
orgánom pri poskytovaní poradenstva v 
rámci postupu predchádzajúcej 
konzultácie stanoveného v článku 36 
nariadenia (EÚ) 2016/679, ktorý by sa 
mal vykonávať pri posudzovaní toho, či 
existujúca alebo nová technológia, ktorá 
sa má použiť, je najmodernejšia, čo 
najmenej zasahuje do súkromia a funguje 
na primeranom právnom základe podľa 
nariadenia (EÚ) 2016/679.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Toto nariadenie by malo 
nadobudnúť účinnosť tretím dňom po 
jeho uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie, aby sa zabezpečilo jeho 
uplatňovanie od 21. decembra 2020.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Týmto nariadením sa obmedzuje 
právo na ochranu dôvernosti komunikácií 
a odchyľuje sa od rozhodnutia prijatého v 
smernici (EÚ) 2018/1972, podľa ktorého 
interpersonálne komunikačné služby 
nezávislé od číslovania podliehajú 
rovnakým pravidlám ako všetky ostatné 
elektronické komunikačné služby, pokiaľ 
ide o súkromie. Obdobie uplatňovania 
tohto nariadenia by sa preto malo obmedziť 
do 31. decembra 2025, t. j. na obdobie, 
ktoré je primerane potrebné na prijatie 
nového dlhodobého právneho rámca s 
prepracovanejšími zárukami. Ak dlhodobé 
právne predpisy budú prijaté a nadobudnú 
účinnosť pred uvedeným dátumom, toto 
nariadenie by sa nimi malo zrušiť.

(16) Týmto nariadením sa obmedzuje 
právo na ochranu dôvernosti, ktorú 
vykonávajú interpersonálne komunikačné 
služby nezávislé od číslovania výlučne na 
účely odstránenia detskej pornografie a 
odhaľovania alebo nahlasovania detskej 
pornografie online orgánom 
presadzovania práva a organizáciám 
konajúcim vo verejnom záujme proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí. Obdobie 
uplatňovania tohto nariadenia by sa preto 
malo obmedziť do 31. decembra 2022. Ak 
dlhodobé právne predpisy budú prijaté a 
nadobudnú účinnosť pred uvedeným 
dátumom, toto nariadenie by sa nimi malo 
zrušiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) Dozorné orgány zodpovedné za 
monitorovanie uplatňovania tohto 
nariadenia by mali byť rovnaké ako 
nezávislé dozorné orgány určené podľa 
kapitoly VI nariadenia (EÚ) 2016/679.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17b) Šifrovanie bez medzifáz je 
dôležitým nástrojom na zaručenie 
bezpečnej a dôvernej komunikácie 
používateľov vrátane komunikácie detí. 
Každé oslabenie šifrovania môžu 
potenciálne zneužívať zlomyseľné tretie 
strany. Žiadne ustanovenie tohto 
nariadenia by sa preto nemalo vykladať 
ako zákaz alebo oslabenie šifrovania bez 
medzifáz.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17c) Dôvernosť komunikácie je 
základným právom zaručeným v článku 7 
charty. Je teda aj predpokladom bezpečnej 
komunikácie medzi obeťami sexuálneho 
zneužívania detí a dôveryhodným 
dospelým alebo organizáciami činnými v 
boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí, 
ako aj v komunikácii medzi obeťami a ich 
právnikmi.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17d) Všetky komunikácie medzi 
obvinenou alebo odsúdenou osobou a ich 
advokátom by mali byť chránené, aby sa 
zaručilo základné právo na účinný 
prostriedok nápravy a základné právo na 
spravodlivý proces podľa článku 47 
charty, ako aj právo na prezumpciu 
neviny a právo na obhajobu podľa jej 
článku 48.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17e) Toto nariadenie by sa malo 
uplatňovať len na videá alebo obrázky 
vymieňané prostredníctvom služieb 
odosielania správ alebo e-mailov. Nemalo 
by sa vzťahovať na skenovanie textovej 
alebo zvukovej komunikácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Cieľom tohto nariadenia je vytvoriť 
dočasnú výnimku z určitých ustanovení 
smernice 2002/58/ES bez toho, aby došlo k 

(18) Cieľom tohto nariadenia je vytvoriť 
dočasné obmedzenie osobitných 
ustanovení smernice 2002/58/ES bez toho, 
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fragmentácii vnútorného trhu. Okrem toho 
by vnútroštátne riešenia pravdepodobne 
neboli prijaté včas vo všetkých členských 
štátoch. Keďže tento cieľ nie je možné 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných 
členských štátov, ale možno ho lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o 
Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
toto nariadenie neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa. 
Zavádza sa ním dočasná a prísne 
obmedzená výnimka z uplatňovania článku 
5 ods. 1 a článku 6 smernice 2002/58/ES so 
súborom záruk na zabezpečenie toho, aby 
neprekračovala rámec toho, čo je 
nevyhnutné na dosiahnutie stanovených 
cieľov.

aby došlo k fragmentácii vnútorného trhu. 
Okrem toho by vnútroštátne riešenia 
pravdepodobne neboli prijaté včas vo 
všetkých členských štátoch. Keďže tento 
cieľ nie je možné uspokojivo dosiahnuť na 
úrovni samotných členských štátov, ale 
možno ho lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, 
môže Únia prijať opatrenia v súlade so 
zásadou subsidiarity podľa článku 5 
Zmluvy o Európskej únii. V súlade so 
zásadou proporcionality podľa uvedeného 
článku toto nariadenie neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa. 
Zavádza sa ním dočasné a prísne 
obmedzené obmedzenie uplatňovania 
článku 5 ods. 1 a článku 6 ods. 1 smernice 
2002/58/ES so súborom záruk na 
zabezpečenie toho, aby neprekračovala 
rámec toho, čo je nevyhnutné na 
dosiahnutie stanovených cieľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovujú dočasné a 
prísne obmedzené pravidlá odchyľujúce sa 
od určitých povinností stanovených v 
smernici 2002/58/ES s jediným cieľom 
umožniť poskytovateľom 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania ďalšie 
používanie technológií na spracúvanie 
osobných a iných údajov v rozsahu 
potrebnom na odhaľovanie a nahlasovanie 
sexuálneho zneužívania detí online a 
odstraňovanie detskej pornografie v rámci 
ich služieb.

Týmto nariadením sa stanovujú dočasné a 
prísne obmedzené pravidlá, ktorými sa 
obmedzujú určité práva a povinnosti 
stanovené v smernici 2002/58/ES, s 
jediným cieľom umožniť poskytovateľom 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania ďalšie 
používanie – bez toho, aby bolo dotknuté 
nariadenie (EÚ) 2016/679 – osobitných 
technológií na spracúvanie osobných 
údajov v rozsahu striktne nutnom na 
odhaľovanie a nahlasovanie sexuálneho 
zneužívania detí online a odstraňovanie 
detskej pornografie v rámci ich služieb.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) nadväzovanie kontaktu s dieťaťom 
na účely zapájania dieťaťa do sexuálnych 
aktivít alebo na výrobu detskej 
pornografie ktorýmkoľvek z týchto 
spôsobov:

vypúšťa sa

i) lákanie dieťaťa ponúkaním darov 
alebo iných výhod;
ii) vyhrážanie sa dieťaťu 
negatívnymi dôsledkami, ktoré môžu mať 
na dieťa závažný vplyv;
iii) predvádzanie pornografického 
materiálu dieťaťu alebo jeho 
sprístupnenie dieťaťu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 3 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozsah pôsobnosti výnimky Rozsah pôsobnosti obmedzenia

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Osobitné povinnosti stanovené v článku 5 Rozsah pôsobnosti osobitných práv a 
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ods. 1 a článku 6 smernice 2002/58/ES sa 
nevzťahujú na spracúvanie osobných a 
iných údajov v súvislosti s poskytovaním 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania, ktoré je 
nevyhnutne potrebné na používanie 
technológie výlučne na účely 
odstraňovania detskej pornografie a 
odhaľovania alebo nahlasovania 
sexuálneho zneužívania detí online 
orgánom presadzovania práva a 
organizáciám konajúcim vo verejnom 
záujme proti sexuálnemu zneužívaniu detí, 
za predpokladu, že:

povinností stanovených v článku 5 ods. 1 a 
článku 6 ods. 1 smernice 2002/58/ES sa 
obmedzuje s ohľadom na dôvernosť 
komunikácií týkajúcich sa spracúvania 
osobných údajov v súvislosti s výmenou 
videí alebo obrázkov prostredníctvom 
služieb odosielania správ alebo webmailu 
pomocou interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania, za predpokladu, že toto 
obmedzenie je nevyhnutne potrebné na 
používanie osobitnej technológie výlučne 
na účely odstraňovania detskej pornografie 
a odhaľovania alebo nahlasovania detskej 
pornografie online orgánom presadzovania 
práva a organizáciám konajúcim vo 
verejnom záujme proti sexuálnemu 
zneužívaniu detí, za predpokladu, že:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) spracúvanie je primerané a 
obmedzené na zavedené technológie, ktoré 
poskytovatelia interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania pravidelne používali na tento 
účel pred nadobudnutím účinnosti tohto 
nariadenia a ktoré sú v súlade s 
najnovším stavom techniky v tomto 
odvetví a najmenej narušujú súkromie;

a) spracúvanie je primerané a 
obmedzené na zavedené technológie, ktoré 
poskytovatelia interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania pravidelne používali výlučne na 
tento účel, a za predpokladu, že spĺňajú 
všetky tieto podmienky:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – bod i (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) sú v súlade s najnovšími 
poznatkami využívanými v tomto odvetví a 
najmenej narušujú súkromie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – bod ii (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) posúdenie vplyvu na ochranu 
údajov podľa článku 35 nariadenia (EÚ) 
2016/679 a postup predchádzajúcej 
konzultácie podľa článku 36 nariadenia 
(EÚ) 2016/679 sa vykonali v súlade s 
článkom 3a tohto nariadenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – bod iii (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) spracovanie je založené na článku 
6 ods. 1 písm. d) alebo e) nariadenia (EÚ) 
2016/679;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – bod iv (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iv) kategórie osobných údajov, ktoré 
sa majú spracúvať, sú jasne vymedzené 
pre každú operáciu spracovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – bod v (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

v) rozsah pôsobnosti obmedzenia 
práv na dôvernosť a ochranu osobných 
údajov je jasne vymedzený;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – bod vi (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vi) v rámci interpersonálnej 
komunikačnej služby nezávislej od 
číslovania existujú interné postupy na 
zabránenie zneužívaniu, neoprávnenému 
prístupu alebo prenosom;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – bod vii (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vii) identita a kategórie 
prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľov 
sú jasne špecifikované;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – bod viii (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

viii) doba uchovávania a uplatniteľné 
záruky sú jasne určené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – bod ix (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ix) pri každom spracúvaní osobných 
údajov je zabezpečený ľudský dohľad a 
zásah a orgánom presadzovania práva 
alebo organizáciám konajúcim vo 
verejnom záujme sa nezasiela žiadny 
„pozitívny nález“ bez predchádzajúcej 
ľudskej kontroly;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – bod x (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

x) sú zavedené vhodné postupy a 
mechanizmy uplatňovania nárokov na 
nápravu s cieľom zabezpečiť, aby 
jednotlivci mohli podať sťažnosť 
poskytovateľovi interpersonálnej 
komunikačnej služby nezávislej od 
číslovania v primeranej lehote, aby 
používateľ mohol predložiť svoje 
pripomienky v súlade s článkom 3c;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – bod xi (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

xi) ak nie je dotknuté prebiehajúce 
vyšetrovanie – a v takom prípade sa 
informácie môžu odložiť v nevyhnutne 
potrebnom rozsahu a dotknuté osoby sú 
bezodkladne informované po ukončení 
vyšetrovania – a bez toho, aby boli 
dotknuté informácie stanovené v článku 
13 nariadenia (EÚ) 2016/679, dotknuté 
osoby sú informované o týchto 
skutočnostiach:
a) obmedzenie dôvernosti ich 
komunikácie výlučne na účely 
odstránenia detskej pornografie a 
odhaľovania alebo nahlasovania detskej 
pornografie vrátane možnosti, že sa 
osobné údaje poskytnú orgánom 
presadzovania práva a organizáciám 
konajúcim vo verejnom záujme proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí;
b) v prípade „pozitívneho nálezu“ sa 
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dotknutým osobám poskytnú tieto 
informácie:
c) príslušné orgány presadzovania 
práva a organizácie konajúce vo verejnom 
záujme proti sexuálnemu zneužívaniu 
detí, s ktorými boli ich osobné údaje 
zdieľané;
d) prostriedky nápravy, ktoré má k 
dispozícii poskytovateľ interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania; ako aj
e) možnosť podať sťažnosť 
príslušnému dozornému orgánu a 
možnosť súdneho prostriedku nápravy a 
totožnosť týchto orgánov v danom 
prípade;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – bod xii (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

xii) nedochádza k  žiadnemu zásahu 
do komunikácie, ktorá je chránená 
služobným tajomstvom, napríklad medzi 
lekármi a ich pacientmi, novinármi a ich 
zdrojmi alebo právnikmi a ich klientmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – bod xiii (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

xiii) každý prenos osobných údajov do 
tretích krajín alebo medzinárodným 
organizáciám je v súlade s kapitolou V 
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nariadenia (EÚ) 2016/679;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) technológia použitá na 
odhaľovanie nadväzovania kontaktov s 
deťmi sa obmedzuje na používanie 
relevantných kľúčových ukazovateľov, 
ako sú kľúčové slová a objektívne 
identifikované rizikové faktory, ako je 
vekový rozdiel, bez toho, aby bolo 
dotknuté právo na ľudskú kontrolu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) spracúvanie je obmedzené na to, čo 
je nevyhnutne potrebné na účely 
odhaľovania a nahlasovania sexuálneho 
zneužívania detí online a odstraňovania 
detskej pornografie, a pokiaľ sa sexuálne 
zneužívanie detí na internete neodhalí a 
nepotvrdí, okamžite sa vymaže;

d) spracúvanie umožnené 
obmedzením stanoveným v tomto 
nariadení je obmedzené na to, čo je 
nevyhnutne potrebné na účely odhaľovania 
a nahlasovania sexuálneho zneužívania detí 
online a odstraňovania detskej pornografie, 
a pokiaľ sa sexuálne zneužívanie detí na 
internete neodhalí a nepotvrdí, údaje 
vytvorené týmto spracovaním sa okamžite 
vymažú;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) poskytovateľ každoročne 
uverejňuje správy o príslušnom spracúvaní 
vrátane informácií o druhu a objeme 
spracúvaných údajov, počte 
identifikovaných prípadov, opatreniach 
uplatnených pri výbere a na zlepšenie 
kľúčových ukazovateľov, počte chýb a 
chybovosti (falošne pozitívne výsledky) 
rôznych nasadených technológií, 
opatreniach uplatnených na obmedzenie 
chybovosti a dosiahnutej chybovosti, 
politike uchovávania a uplatnených 
zárukách na ochranu údajov.

e) v súlade s nariadením (EÚ) 
2016/679 poskytovateľ do ... [šiestich 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia] a následne každoročne 
uverejňuje a predkladá dozornému orgánu 
správu o spracúvaní osobných údajov 
povolenom obmedzením, ktoré sa 
stanovuje v tomto nariadení, vrátane 
informácií o druhu a objeme spracúvaných 
údajov, právnom základe pre spracúvanie 
podľa článku 6 nariadenia (EÚ) 
2016/679, právnom základe pre prenosy 
osobných údajov mimo Únie podľa 
kapitoly V nariadenia (EÚ) 2016/679, 
počte identifikovaných prípadov, počte 
prípadov, v ktorých používateľ podal 
sťažnosť v rámci interného mechanizmu 
uplatňovania nárokov na nápravu alebo 
prostredníctvom súdneho orgánu, a o 
výsledku týchto konaní, opatreniach 
uplatnených pri výbere a na zlepšenie 
kľúčových ukazovateľov, počte chýb a 
chybovosti (falošne pozitívne výsledky) 
rôznych nasadených technológií, 
opatreniach uplatnených na obmedzenie 
chybovosti a dosiahnutej chybovosti, 
politike uchovávania a zárukách na 
ochranu údajov uplatnených v súlade s 
nariadením (EÚ) 2016/679.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Toto nariadenie sa nevzťahuje na 
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skenovanie textovej alebo zvukovej 
komunikácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o písmeno d), ak bolo sexuálne 
zneužívanie detí online odhalené a 
potvrdené, príslušné údaje sa môžu 
uchovávať výlučne na tieto účely a len 
počas potrebného obdobia:

Pokiaľ ide o prvý pododsek písmeno d), ak 
bolo sexuálne zneužívanie detí online 
odhalené a potvrdené, striktne príslušné 
osobné údaje sa môžu uchovávať výlučne 
na tieto účely a len počas striktne 
potrebného obdobia, po ktorého uplynutí 
sa bezodkladne vymažú:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— na účely jeho nahlásenia a na 
vyhovenie primeraným žiadostiam 
orgánov presadzovania práva a iných 
príslušných verejných orgánov,

— na účely jeho nahlásenia a 
bezodkladného prenosu – podľa smernice 
(EÚ) 2016/680 – príslušným orgánom 
presadzovania práva,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— na zablokovanie účtu dotknutého 
používateľa,

— na zablokovanie účtu dotknutého 
používateľa alebo pozastavenie služby, 
ktorá sa mu poskytuje,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— vo vzťahu k údajom spoľahlivo 
identifikovaným ako detská pornografia, 
na vytvorenie jedinečného, spätne 
nekonvertovateľného digitálneho podpisu 
(„hash“).

— pokiaľ ide o údaje spoľahlivo 
identifikované ako detská pornografia, na 
vytvorenie jedinečného, spätne 
nekonvertovateľného digitálneho podpisu 
(„hash“).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2 – zarážka 3 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- na účely uplatňovania nárokov na 
nápravu od poskytovateľa alebo na účely 
administratívneho preskúmania alebo 
súdneho konania.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3a
Povinnosť vykonať posúdenie vplyvu na 

ochranu údajov a predchádzajúce 
konzultácie s dozornými orgánmi

 Do ... [troch mesiacov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
poskytovatelia interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania vykonajú – s cieľom odvolať sa 
na obmedzenie stanovené v tomto 
nariadení – posúdenie vplyvu na ochranu 
údajov podľa článku 35 nariadenia (EÚ) 
2016/679 a postup predchádzajúcej 
konzultácie podľa článku 36 uvedeného 
nariadenia do ... [troch mesiacov od 
dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3b
Usmernenia Európskeho výboru pre 

ochranu údajov
Do ... [dvoch mesiacov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
Európsky výbor pre ochranu údajov 
uverejní usmernenia s cieľom pomôcť 
dozorným orgánom zodpovedným podľa 
nariadenia (EÚ) 2016/679 posúdiť, či 
spracúvanie, ktoré patrí do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia, je v súlade s 
nariadením (EÚ) 2016/679, pokiaľ ide o 
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existujúce, ako aj budúce technológie 
používané výlučne na účely boja proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí online.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 3 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3c
Mechanizmus podávania sťažností

Poskytovatelia interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania zavedú účinný a prístupný 
mechanizmus, ktorý používateľom, 
ktorých obsah bol nahlásený organizácii 
konajúcej vo verejnom záujme proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí alebo 
orgánom presadzovania práva alebo bol 
odstránený, umožní podať sťažnosť proti 
konaniu poskytovateľa, ak nahlásený 
alebo odstránený materiál nepredstavuje 
sexuálne zneužívanie detí online podľa 
tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 3 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3d
Účinné prostriedky nápravy

Používatelia, ktorí boli nepriaznivo 
ovplyvnení použitím osobitných 
technológií na spracúvanie osobných 
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údajov zameraných na odhaľovanie a 
nahlasovanie sexuálneho zneužívania detí 
online a odstraňovanie detskej 
pornografie z interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania v rámci ich služieb, majú právo 
na účinný prostriedok nápravy. Členské 
štáty zavedú účinné postupy 
na uplatňovanie tohto práva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 3 e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3e
Dozorné orgány

Dozorné orgány zodpovedné za 
monitorovanie uplatňovania tohto 
nariadenia sú rovnaké ako nezávislé 
dozorné orgány určené podľa kapitoly VI 
nariadenia (EÚ) 2016/679.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 3 f (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3f
Verejný register organizácií konajúcich 
vo verejnom záujme proti sexuálnemu 

zneužívaniu detí
Do ... [jedného mesiaca odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
Komisia zriadi verejný register organizácií 
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konajúcich vo verejnom záujme proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí, s ktorým si 
môžu poskytovatelia interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania vymieňať osobné údaje podľa 
tohto nariadenia a bez toho, aby bola 
dotknutá kapitola V nariadenia (EÚ) 
2016/679. Komisia tento verejný register 
aktualizuje na základe transparentných a 
objektívnych kritérií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa od 21. decembra 2020 do 31. 
decembra 2025.

Uplatňuje sa od 21. decembra 2020 do 31. 
decembra 2022.

Or. en



PE660.288v01-00 36/38 PR\1218037SK.docx

SK

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Sexuálne zneužívanie detí predstavuje závažné porušenie ľudských a základných práv. Môže 
teda odôvodniť obmedzenie základných práv na dôvernosť komunikácie a ochranu osobných 
údajov za predpokladu, že takéto obmedzenie predstavuje nevyhnutné a primerané opatrenie v 
demokratickej spoločnosti a rešpektuje podstatu základných práv a slobôd.

S cieľom odhaliť, nahlasovať a odstrániť detskú pornografiu niektorí poskytovatelia 
interpersonálnych komunikačných služieb nezávislých od číslovania v súčasnosti na 
dobrovoľnom základe skenujú komunikáciu, napríklad správy (obsah a/alebo metaúdaje, v 
niektorých prípadoch historické údaje). 

Cieľom navrhovaného nariadenia je obmedziť právo na ochranu dôvernosti, aby sa umožnilo 
pokračovanie týchto dobrovoľných činností po 21. decembri 2020, keď nadobudne účinnosť 
európsky kódex elektronických komunikácií, čím by sa títo poskytovatelia dostali do rozsahu 
pôsobnosti smernice 2002/58/ES (ePrivacy), a tým by sa od nich vyžadovalo, aby pred 
skenovaním komunikácie požiadali používateľov o súhlas.

Práca spravodajcov a Európskeho parlamentu na tomto navrhovanom nariadení bola veľmi 
komplikovaná časovým tlakom vyplývajúcim zo skutočnosti, že Komisia predložila tento 
návrh až 10. septembra 2020 (hoci európsky kódex elektronických komunikácií bol prijatý už 
v decembri 2018). Komisia okrem toho nedodržala svoju povinnosť vyplývajúcu z dohody o 
lepšej tvorbe práva, aby k tomuto návrhu priložila posúdenie vplyvu, a nechce zaujať 
stanovisko k tomu, či sú súčasné dobrovoľné postupy odhaľovania a nahlasovania detskej 
pornografie v skutočnosti zákonné podľa práva EÚ. Kľúčové informácie týkajúce sa úrovne 
zasahovania do základných práv na ochranu dôvernosti komunikácií a ochranu osobných 
údajov preto v čase prípravy tohto návrhu správy chýbajú. 

Medzi hlavné prvky tohto návrhu správy patria:

a) Všeobecné úvahy

- Šifrovanie bez medzifáz je dôležitým nástrojom na zaručenie bezpečnej a dôvernej 
komunikácie používateľov vrátane komunikácie detí a obetí. Žiadne ustanovenie tohto 
nariadenia by sa nemalo vykladať ako zákaz alebo oslabenie šifrovania bez medzifáz.

- Navrhované nariadenie samo osebe nestanovuje právny základ pre skenovanie komunikácie 
poskytovateľmi. Namiesto toho sa v ňom stanovuje obmedzenie určitých práv a povinností 
stanovených v smernici 2002/58/ES a stanovujú sa dodatočné záruky, ktoré musia 
poskytovatelia dodržiavať, ak sa chcú odvolávať na toto nariadenie.

b) Objasnenie rozsahu pôsobnosti opatrenia

- Toto nariadenie by sa malo uplatňovať len na videá alebo obrázky vymieňané 
prostredníctvom služieb odosielania správ alebo e-mailov. Nemalo by sa vzťahovať na 
skenovanie textovej alebo zvukovej komunikácie, ktoré naďalej plne podlieha ustanoveniam 
smernice o súkromí a elektronických komunikáciách. 

- Vzhľadom na jeho dočasný charakter nariadenia by sa jeho vecná pôsobnosť mala obmedziť 
na zavedené vymedzenie takzvanej „detskej pornografie“ v zmysle smernice 2011/93/EÚ a 
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„pornografického predstavenia“ v zmysle v tej istej smernice. 

- Technológia nemusí byť používaná pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, stačí, aby 
spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto nariadení, aby sa zabezpečila nadčasovosť 
právnych predpisov.

c) Dodatočné záruky

- Poskytovatelia interpersonálnych komunikačných služieb nezávislých od číslovania, ktorí sa 
chcú odvolať na toto nariadenie, musia spĺňať určité podmienky. Tieto zahŕňajú:

- vykonanie povinného predchádzajúceho posúdenia vplyvu na ochranu údajov a 
povinného konzultačného postupu pred použitím technológie, ako sa vyžaduje v článkoch 
35 a 36 všeobecného nariadenia o ochrane údajov;

- použitie článku 6 ods. 1 písm. d) alebo e) nariadenia (EÚ) 2016/679 ako právneho 
základu;

- pri každom spracúvaní osobných údajov je zabezpečený ľudský dohľad a zásah a 
orgánom presadzovania práva alebo organizáciám konajúcim vo verejnom záujme sa 
nezasiela žiadny pozitívny výsledok bez predchádzajúcej ľudskej kontroly;

- sú zavedené vhodné postupy a mechanizmy nápravy:

- žiadny zásah do žiadnej komunikácie chránenej služobným tajomstvom;

- primeraný právny základ pre prenosy mimo EÚ v súlade s kapitolou V všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov;

- účinné prostriedky nápravy poskytované členskými štátmi na vnútroštátnej úrovni.

Všetky tieto podmienky musia byť splnené, aby sa zabezpečila proporcionalita obmedzenia 
základných práv, ktoré táto činnosť zahŕňa.

d) Verejný register organizácií konajúcich vo verejnom záujme proti sexuálnemu 
zneužívaniu detí

Komisia by mala zriadiť verejný register organizácií konajúcich vo verejnom záujme proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí, s ktorými si poskytovatelia môžu vymieňať osobné údaje.

e) Zvýšená transparentnosť

Poskytovatelia by mali uverejniť prvú správu šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia a potom raz ročne.

f) Časové obmedzenie navrhovaného nariadenia 

Obdobie uplatňovania tohto nariadenia by sa malo obmedziť do 31. decembra 2022. Ak sa 
budúce dlhodobé právne predpisy prijmú a nadobudnú účinnosť pred uvedeným dátumom, 
toto nariadenie by sa nimi malo zrušiť.
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PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ SPRAVODAJKYNI 
POSKYTLI PODNETY

- Access Now 
- Austrálsky komisár pre elektronickú bezpečnosť 
- Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) 
- Canada Centre for Child Protection (Kanadské centrum pre ochranu detí) 
- cdt - Center for Democracy & Technology (Centrum pre demokraciu a 
technológiu) 
- eco - Association of the Internet Industry (Združenie internetového 
priemyslu)
- EDPS 
- EDRI (Európske digitálne práva)  
- Facebook 
- Agentúra pre základné práva 
- organizácia Improving the digital environment for children (Zlepšovanie 
digitálneho prostredia pre deti – zoskupenie viacerých mimovládnych 
organizácií na ochranu detí v celej EÚ aj mimo nej vrátane Missing Children 
Europe, Child Focus) 
- INHOPE – Medzinárodná asociácia internetových horúcich liniek
- International Justice Mission Deutschland e.V./ We Protect 
- Internet Watch Foundation
- Internet Society
- Match Group
- Microsoft 
- Thorn (Ashton Kutcher) 
- UNICEF 
- Osobitný spravodajca OSN pre právo na súkromie 

- World Childhood Foundation Deutschland


